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Ações previstas no Replanejamento/2016
De posse:

1- Resultados da AAP ( 1º e 2º semestre)
2- Outras avaliações,
3- Observações dos professores e Pcs em sala de aula,
4- Registros do desempenho dos alunos,
5- Mapas de sondagem das hipóteses de escrita nos 
anos iniciais,
6- Levantamento de habilidades em que os alunos 
ainda apresentam dificuldades,
7- Atividades diferenciadas do Programa Currículo +
8- Portfólio do aluno,
9- Outros ( IDEB, IDESP).



Ações previstas no Replanejamento

Diante destes instrumentos, a equipe 
escolar tem condições de se 

mobilizar para analisar, debater e 
ajustar as estratégias de atuação, 

para, coletivamente, planejar e 
replanejar as intervenções 

pedagógicas em atendimento às 
demandas da escola. 



Algumas questões reflexivas para orientar o 
Replanejamento 2016

1- Porque devemos replanejar as ações?
2- Como replanejar o trabalho com a 
Língua Portuguesa e a Matemática 
utilizando do Material do Ler e Escrever e 
Emai?
3- Como organizar o tempo escolar?
4- Como replanejar e organizar o trabalho 
pedagógico utilizando-se dos diversos 
materiais e recursos disponíveis para o 
processo de ensino e aprendizagem?
5- Por e pra quê oferecer recuperação 
contínua?



Replanejamento 2016
Revisão das ações e práticas à luz das 

expectativas de aprendizagem (Currículo)

1- Alunos que não atingiram ainda as 
expectativas propostas para cada ano.

2- Rever as ações e práticas, considerando 
as atividades oferecidas aos alunos, a 
coerência e pertinências das intervenções, 
as modalidades de organização do tempo 
que são privilegiadas, os recursos didáticos 
utilizados e os instrumentos de avaliação.



Replanejamento 2016
Organização da Escola e da Sala de aula

1- A escola desencadeou ações para recuperar as
aprendizagens dos alunos(grupos de apoio, práticas
específicas visando à recuperação contínua, entre outras?

2- Como tem sido organizados os alunos, em sala de aula,
nas práticas de leitura, escrita, de matemática e nas diversas
áreas do conhecimento. (individualmente, em duplas, em
trios, coletivamente?)

3- Quais recursos didático-pedagógicos o professor tem
utilizado para auxiliar os alunos em sua aprendizagem do
sistema de escrita? Letras móveis?
papel kraft e canetas? Lousa e giz? Cartolinas e canetinhas?
Como os utiliza? Em que contexto e com quais finalidades?
O acervo literário tem sido utilizado? De que forma e com
que finalidade?



Replanejamento 2016
Atividades trabalhadas x Intervenções 

realizadas

1- Quais atividades têm sido oferecidas aos alunos 
que não avançam em suas hipóteses?
2- Como têm sido trabalhadas as atividades de leitura 
e escrita em sala de aula?
3- Como têm sido trabalhadas as atividades de 
matemática? Quais são privilegiadas?
4- De quais intervenções/perguntas os professores 
lançam mão, durante a realização das atividades? O 
que pretendem que os alunos aprendam com estas 
questões?
5- Há adequações das atividades de modo a favorecer 
a participação de todos os alunos?



Replanejamento 2016

Mapas de Sondagem

1- Eles têm sido instrumentos desencadeadores
de práticas.

2- Os instrumentos de acompanhamento da 
evolução da aprendizagem destes alunos:
- Caderno de registro;
- Portfólio;
- Fichas individuais.


